
 
 
 
 
 
 
 

 انگوسفند با چوپان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمايد میمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

ُكم   َراع   ُكلُُّكم  
ئُول   َوُكلُّ  َرِعيَّتِهِ  َعن   َمس 

 

 آمده نه دنيا اين به شماگوسفندان تان هستيد."  مسئولها چوپان هستيد و همه شما ها  شماهمه "

سوال و جواب  دارد. و در مورد همه چيزها ازتون مسئوليت بگرديد. هر کس سرگردان ناخودآگاه که ايد

است. چرا خودش را اينطوری  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرنمونه چوپان و گوسفندان  چيز، مهمترين می شود.

 افتد یم صخره از يا کند، ترک را گله اگر. بخشد نمی را اشتباه کوچکتريننشان می دهد؟ چونکه چوپان 

 دقت کنيم. بايد هميشه ما که است دليل همين به. گيرد می را آن گرگ يا

 

 خانواده وخودش  مسئول، استکوچکترين قسمت  مسئول کس هر: منظورش با چوپان چه است

الزم است ببيند چه کار می  او. دارد آنها به نسبت هايی مسئوليت او. است شچوپان ،خانواده سر. است اش

 و ردهک رشد يکی ايناکنون، : "بگويد نميتواند هيچکس. دارند حق آنهاکنند، مهم نيست چه کار بکنند. 

ها  رينبزرگت يا. ميگيرند نصيحت ها را و را ايدهها کنند، رشد اگر حتی." ميکند زندگی خود سر بهخاطر

 .دنده می نشان بهشان را درست راه و دنده می نصيحت

 

 خوبی به جا همه آرامی به رسيم، می مملکت کلبه  بعدا   و سپس شر محله، بعدا   خانواده،اول 

 نجااي در و مدرسه در آنها": بگويند و پيروی کنند خود سر به را ها بچه نيست خوب اما. شود می مديريت

 آنها .بگيرند مسئوليت بيشتر هرگز خواهند نمی ديگر امروز انسان های ".پذيرفت خواهند آموزش آنجا و

آن  ااين ي تا دهيم اجازه يا و کند مراقبت آنها از دولت اجازه بدهيم اکنون: "گويند می به دنيا آمدند، از پس

. نه .کنند می سرزنش را ديگران آنها و ددر ميآورن خودشاناز روی  مسئوليت آنها." کند مراقبت از آنها

 به" .شود می سوال تحت اش خانوادهاز جماعت خودش، از  "هر کس: فرمود مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 نچهآ البته،. باشد سخت اگر حتی دهد انجام را کار اين الزم است او. است وظيفه يک که است دليل همين

 با الزم است آنها. اند آورده ايمان مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر به که انسان های بهدارد  مربوط گوييم می ما

و فکر  سر به توجه با نه. کنند مديريت را آنها ترتيب همين به و بزرگ کنند را خود خانواده اعتقادات اين

  اکثر. است آورده مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر آنچه و دهد می امر اسالم آنچه اساس بر .شانخود های به



 

 

 

 

 

 

 

 نادان کسی شما هستيد؟ کی شما شما؟ اساس بر چه." اهم(مثل من )هر جور من بخو" گويند، می انسان ها

ناسب آيا اين ايده من م: "بپرسيد خودتان از .زيباست تواضع کن، نگاه .داند نمی چيزی هيچوقت که هستيد

ست اينطوری به خودش بپرسد. اگر مناسب فرد الزم ا است؟" مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر سنتبا اسالم و 

 ازيب چيزهای وقتی ".بگيرم ياد الزم است همچنين من .الزم است بگويد، "منم نياز دارم نيست، فرد

 بازي خانواده وقتی. می شود زيبا خانواده يک در حقيقت،. شود می برکت نيز خانواده برای ،يادگيری

 .شود می زيبا مملکت و شود، می زيبا ملت شود، می زيبا جماعت است،

 

 ایبر را درونیانسان ها خوشبختی و آرامش  هستند که ناي برای مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر کلمات

 ارزش ،دهستن طال مثل آنها .هستند نصيحت آنها. بروند آخرت اينکه به از قبل ،در اين دنيا پيدا کنند پيدا

 پيروی کنيم. ها را کلمات اين ما همه اجازه بدهد خداوند انشاءهللا. است بيشتر طال از آنها

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۱


